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1. Motion  

1.1 Ändring av Stadgar   
 

Bakgrund  

För ungefär ett år sedan röstade man igenom att ändra sektionens struktur och 
därigenom även ändra det mesta av sektionens styrdokument. Efter att ha granskat, då 
främst stadgar, i form av internrevisor har några oklarheter dykt upp som behöver 
hanteras.  

 

Syfte 

Syftet med denna motion är att rätta till stadgarna så att de blir mer enliga med den 
struktur som återfinns i sektionen idag.  

 

Förslag till beslut  

Tova Nilsson yrkar 
 
att ändra  

§ 2:1 Medlemskap  Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen 

är varje medlem av Teknologkåren vid Luleå 

tekniska universitet som valt att bli medlem i I-sektionen 

samt erlagt av kårfullmäktige fastställd avgift. 

 

till 

 

§ 2:1 Medlemskap Studerandemedlem, i fortsättning benämnd medlem, i I-sektionen  

är varje studerande vid Luleå tekniska universitet som erlagt 
den av Teknologkåren vid Luleå tekniska universitets 
fullmäktige fastställda kåravgiften samt studerar 
civilingenjörsprogrammen industriell ekonomi eller öppen 
ingång, alternativt student som valt att bli medlem i I-
sektionen.  
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att lägga till  

 

§ 10:9 Mandatperiod Revisorer är verksamma perioden 1 oktober till 30 september. 

 

 

1.2 Motionssvar gällande ändring av Stadgar   
 
Styrelsen rekommenderar sektionsmötet att godkänna motionen.  
 
Styrelsen anser att detta tydliggör vilka som är medlemmar. Detta har inte framgått i den 
senaste versionen och Styrelsen ställer sig positiv till förslaget.  
 
Luleå, 17 November 2019  
Sektionsstyrelsen VT 19 
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2. Valberedningens nomineringar 
2.1 Nominering av Ordförande för Valberedningen  

Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.2 Nominering av Ordförande för Arbetsmarknadsutskottet 
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.3 Nominering av Ordförande för Idesix 
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.4 Nominering av Kårfullmäktige  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.5 Nominering av Kårfullmäktige  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.6 Nominering av Kårfullmäktige  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 

2.7 Nominering av Kårfullmäktige  
Nomineringen presenteras vid Sektionsmötet 
 

 


